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Új padlót
készíttetne?
A MUREPOX Kft. az ország egyik legnagyobb
műgyanta padló kivitelezőjeként, 20 éves szakmai
tapasztalattal a háta mögött megoldást tud nyújtani
bármilyen kihívásra. Legyen szó nagy teherbírású
ipari padlókról, speciális élelmiszeripari bevonatokról,
parkolóházi rendszerekről, esetleg bárokba, butikokba
szánt különleges megjelenésű burkolatokról, padlója
nálunk biztos kezekben van.
A rendelkezésünkre álló profi alapanyagok, modern
géppark és nem utolsó sorban a felkészült, két
évtizede együtt dolgozó csapat garantálja az
elvégzett munka kiváló minőségét. Az
általunk
elkészített padlórendszerek sokszínűségét mi sem
bizonyítja jobban minthogy ügyfeleink a gazdaság
legkülönbözőbb területein tevékenykednek, mint pl:
CocaCola, Pick, Sága, Bock Pincészet, MOL, Hajas
fodrászatok, Pécsi Sörfőzde Zrt, Szeged Városi
Sportcsarnok, Hauni Hungária Gépgyártó Kft., Pécs
Árkád Bevásárlóközpont stb.
Fenntieken túl cégünk 2004 óta sikeresen működtet
ISO 9001 minőségirányítási rendszert, 2008ban
pedig megkapta a világ elsőszámú, speciális
padlórendszer gyártójának, a Flowcrete Ltd.nek
kizárólagos
magyarországi
kivitelezési
és
forgalmazási jogát.
Ebben a kiadványban részletesen bemutatjuk az
egyes padlótípusokat és sokrétű felhasználási
lehetőségeiket.
Reméljük, felkeltettük érdeklődésüket és hamarosan
ügyfeleink közt köszönthetjük Önöket!
Üdvözlettel:
MUREPOX Kft.
http://www.murepox.hu
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Tartalom
Kedves Olvasó!
A kiadvány idei második részébe
beválogatott cikkek a MUREPOX Kft
rendkívül változatos és látványos
padlómegoldásait mutatják be.
A MUREPOX Kft. elsősorban az
élelmiszeripari
padlórendszerekre
specializálódik, de repertoárjukban
megtalálhatóak
mindenféle
padló
burkolatok az antiszatikus bevonatoktól
a parkolóházi rendszereken át egészen
a dekorpadlókig. A brossúrában ezeket
mutatjuk be röviden.
A MUREPOX Kft. tavaly nem szerepelt
éves kiadványunkban, modern padló
rendszereivel a szakinfo építészet
honlapon is első évben találkozhattak.

Budapest, 2015. január 22.
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Modern
antibakteriális
padlórendszerek

A technológia,
ami törődik az egészséggel –

A magas higiéniai előírásoknak való
megfelelés
mindig
nagy
kihívás. Az
élelmiszeriparban a hatékony munka alapja a
tisztaság – a piacra csak így kerülhet
egészséges, jó minőségű termék, mely a
vevői bizalom feltétele.
Ennek elérésére egyre több lehetőség nyílik,
köszönhetően a növekvő számú tisztítási
eljárásnak, legyen az tisztítógép, vagy takarító
vállalkozás. Az üzem tisztántartását a
megfelelő padlórendszer kiválasztása is
segítheti – új épület létesítésénél vagy egy
meglévő felújításánál egyaránt.
Pár éve a műgyanta gyártók is elkezdték a
nanotechnológia előnyeit felhasználni, így
napjainkra már antibakteriális műgyanta
padlórendszerek is elérhetőek a piacon. Ezek
a poliuretán alapú, hézagmentes burkolatok
nagy fizikai, kémiai és hő/hideg (akár
együttes) terhelésnek is ellenállnak.
Az antibakteriális padlórendszerek egy
ezüstön alapuló technológiát használnak, mely
megakadályozza
a
mikroorganizmusok
elszaporodását a padló felületén.
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Az ezüst ionok a felület közelében tartózkodnak
ahol megtámadják a baktériumokat, gombákat stb.

Az ezüst antibakteriális tulajdonságai jól
ismertek ősidők óta, és manapság is sok
különböző területen, például élelmiszerek
csomagolásánál,
falfestékekben,
evő
eszközök, sőt még gyerekjátékok gyártása
során is használják. Az antibakteriális padlók
használata az élelmiszeriparban is egyre
inkább szükségessé válik.
A burkolatban található amino vegyületek
ezüstionokat
bocsátanak
ki,
melyek
megakadályozzák a baktériumok, vírusok,
gombák és penész kialakulását.
Az ezüst ionok a padló felszín közelében
tartózkodva megtámadják a baktériumokat és
vírusokat. A csírákat nem, de a növekvő
fázisukban
lévő
mikroorganizmusokat
elpusztítja
a
biológiai
funkcióik
és
reprodukciós folyamataik meggátlásával. Az
ezüst ionok a padló teljes élettartama alatt
működőképesek, még elhasznált, sérült felület
esetén is; miután megölték a baktériumokat,
újra a padlóba szivárognak. A baktériumok
nem képesek az ezüst ellen védekezni.
►A Flowfresh padlórendszerek
Polygiene ezüst alapú antibakteriális
hatóanyagot tartalmaznak.

Az antibakteriális padlórendszer segít a
padló
tisztántartásában
a
takarítási
ciklusok között is. Az ilyen speciális padló
rendszerekkel nem váltható ki a tisztítás,
de
a
mikroorganizmusok
száma
minimálisra csökkenthető. Ezenkívül a
műgyanta
padlórendszer
további
előnyökkel is bír, sokkal könnyebben
takarítható hézagmentes felületének és
függőleges
felületekre
felhordható
szerkezetének köszönhetően.
Az antibakteriális hatóanyag csak az
egysejtűek ellen dolgozik; az emberi
szervezetre biztonságos és teljesen
ártalmatlan.

● a Flowfresh HF vizes környezetben történő használatra lett kifejlesztve
● a Flowfresh MF rendszer használata száraz környezetben (pl: gyógyszergyárak) ajánlott.

Cégünk a MUREPOX Kft. 2008 óta a
Flowcrete élelmiszeripari padlórendszereinek
kizárólagos
magyarországi forgalmazója és
kivitelezője. Ezen típusú padlók
világszerte több mint 1 millió m 2 -en
bizonyítottak már, de hazai
referenciáink is meghaladják az
50.000 m 2 -t.
Bármilyen kérdés esetén
várjuk szíves megkeresését!
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ÜDVÖZLI A FLOWCRETE —
a minőségi padlók világában
Kiemelkedő színvonal a dizájnban, műszaki
segítségnyújtásban és tanácsadásban, az első
megkereséstől a kivitelezés befejezéséig, ez a
Flowcrete üzleti filozófiája. Globális sikerünk annak
köszönhető, hogy termékeinknél, szolgáltatásainknál
és munkatársainknál egyaránt kiválóságra törekszünk.
Európában, Amerikában, Ázsiában és Afrikában
elhelyezkedő termelőüzemeinkkel, globális értékesítési
csapatunkkal és a világ egyik vezető építőipari
konszernjének támogatásával, a Flowcrete világelső a
speciális padlórendszerek tervezésében és
gyártásában.
Képzett és ellenőrzött kivitelezőink nemzetközi
hálózata garantálja, hogy az Ön projektje a legjobb
kezekbe kerül.

PADLÓRENDSZEREK
az élelmiszeripar számára
A gyorsuló tempújú élelmiszeriparban is egyre nagyobb hangsúly
helyeződik a magas minőségű padló és falburkolatokra, melyekkel
biztosíthatóak a szigorú higiéniai és biztonsági előírások, valamint
a termelés zökkenőmentessége.
A Flowcrete 35 éve nyújt első osztályú megoldásokat az
élelmiszeripar nemzetközi szereplőinek, például: CocaCola, Mars,
Kraft Foods, Nestlé, Heineken és Diageo, hogy csak párat
említsünk.
Mára a Flowcrete kifejlesztette a Floorzone koncepcióját, mellyel a
szerteágazó élelmiszeripar minden területére tud megoldást
nyújtani. Legyen szó padló vagy falburkolatokról, termékeink a
legszélesebb körű igényeknek is meg tudnak felelni.
Termékeink tervezése során nem csak a minőséget, hanem a
fenntarthatóságot is szem előtt tartjuk, így azok nem csak jól
teljesítenek, hanem a környezetet is védik.
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É L E L M I S Z E R I PA R I
területek átalakítása
1. Hús és Haltermelés
A vágóhidakés halfeldolgozó üzemek nagy
terhelésnek kitett területek, ahol agresszív
tisztítószerek, vér, zsiradékok, olaj és egyéb
szennyeződések is előfordulhatnak. Az ilyen
területeknek nagy teherbírású padlóburkolatra
van szükségük, mely nemcsak higiéniai
védelmet nyújt, de csúszásmentes felszíne
megelőzi a nedves felületeken előforduló
baleseteket.
● Flowfresh HF
● P e ra n S T B

● Flowfast Quartz

2. Üdítők és alkoholos italok
Az üdítőtermelő és palackozó üzemek száraz
termelési övezetek, melyek magasfokú
tisztaságot és higiéniát követelnek. Ezen
területek általában közepes terhelésnek
vannak kitéve, mint például a targoncás
forgalom, Ilyen helyeken rugalmas padló és
falburkolatokra van szükség, melyek teljesítik
az
élelmiszeriparban
elvárt
higiéniai
körülményeket.
● Flowfresh MF ● Flowfast Quartz
● F l o w t e x ● P e ra n S T B

3. Pékségek és cukrászatok
A pékségek és cukrászatok az élelmiszeripar
egyik legveszélyesebb maró anyagának
vannak kitéve  a cukornak. Strapabíró,
vastag és nagy kémiai terhelésnek is ellenálló
padlóbevonatok használatával megelőzhető,
hogy a cukor vagy más szennyeződések
megtelepedjenek a felületen.
● Flowshield Quartz ● Flowfast Quartz
● Mondéco TZ ● Peran STB

4. Konyhák és Szalagtermelés
Az ipari konyhák és gyártósorok minden nap
nagy mennyiségű élelmiszer elkészítéséért
felelősek. Mindegy, hogy friss húsról vagy
félkész termékekről van szó, ezen területeken
olyan higiénikus padlóburkolatra van szükség,
mely képes elpusztítani az emberre káros
baktériumokat  mint például a kólibaktérium,
a szalmonella vagy a staphylococcus  rögtön
a padlóval való érintkezést követően.
● Flowshield Quartz ● Flowfast Quartz
● Flowfresh MF ● Peran STB

5. Fagyasztók és Hideg raktárak
A fagyasztók és hideg raktárok olyan speciális
padlóburkolatot igényelnek, melyek hideg és
nedves környezetben is kivitelezhetőek,
valamint gyors kötésükkel csökkentik a
termelésből kimaradó időt és az ételek
megromlásának esélyét. Ezen rendszerek
alacsony szagkibocsátással rendelkeznek, így
megakadályozva, hogy azok az ételekbe
ivódjanak.
● Peran WW ● Flowcoat SF41
● Flowfast Quartz ● Flowfrsh MF

6. Csomagolóhelyiségek
A csomagolóhelyiségeknek szigorú higiéniai
előírásoknak kel megfelelniük. Hézagmentes
padlórendszerek használatával megakadá
lyozható a kosz és baktériumok felgyülemlése
a fugákban. Megfontolandó egy flexibilis
membrán használata, mely megvédi a padlót
a nehéz tárgyak leesése által okozott károktól.
● Flowfast Quartz
● Flowcoat SF41
● Flowshield Quartz
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PADLÓK — amik teljesítenek
Milyen padlórendszert válasszak?
Ezzel a kérdéssel szembesülnek az
élelmiszeripar szereplői, akik hosszú
távon is jól működő megoldást keresnek
üzemükbe.
Kis és közepes terhelésű övezetekben,
raktárakban és csomagolóhelyiségekben,
a kisebb vastagságú bevonatok az
elegendő védelem és a kedvező ár
elegyét nyújtják. Ezek a rendszerek
egyszerre védik az aljzatot és
hézagmentes felületüknek köszönhetően
megakadályozzák a baktériumok
megtelepedését.
Nagy terhelésű övezetekben, mint
például vágóhidakon, italtermelő
helyiségekben vagy ipari konyhákon 
ahol magasabbak a higiéniai elvárások 
strapabíróbb rendszerekre van szükség.
Ezek általában vastagabbak, valamint
plusz védelmet nyújtanak például
vegyszerálló fedőbevonattal,
antibakteriális adalékanyaggal vagy
csúszásmentes felülettel.
Heineken, Délafrikai Köztársaság
25,000 m2 Flowcrete padló készült el a Heineken
hennopsriveri üzemében, DélAfrikában. Heineken
üzemben ez volt az első műgyantó padló.
A kazánházba, közüzemi helyiségekbe és a
műhelybe a Flowcrete önkiegyenlítő epoxi
gyantáját, a Flowshield SLt kivitelezték, 3 mm
vastagságban. Az erjesztő teremben, ahol
5000 hektoliteres kádakban erjesztik a sört, a
Flowcrete antibakteriális Flowfresh MF rendszere
készült el 4 mmes vastagságban. A hézagmentes
felület meggátolja a kosz felgyülemlését, valamint
mindkét rendszer kopás és vegyszerálló felülete
garantálja, hogy a padló hosszú távon is kibírja a
nagy terhelést, A lábazat és az oszlopok burkolása
Flowtex HTvel történt.
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A Floorzone
Nagy teherbírású
Flowfresh HF / RT
A Flowfresh HF és RT nagy teherbírású és
vegyszerállóságú poliuretán habarcs
padlók, melyeket nagyforgalmú nedves
termelési övezetekbe ajánlunk.
A hozzáadott Polygiene® adalékanyaggal
a Flowfresh HF és RT a legmagasabb fokú
antibakteriális védelmet biztosítják.

Flowfast Quartz
A Flowfast Quartz egy hézagmentes és
kopásálló kvarchomokos padlórendszer,
mely nagy terhelésnek kitett övezetekben
is megállja a helyét. A Flowfast rendszerek
gyors kötésüknek köszönhetően
drasztikusan lecsökkentik a termelésből
kieső időt, ráadásul színek nagy
választékában is elérhetőek.

Mondéco TZ
A Mondéco TZ egy nagy teherbírású,
hézagmentes poliuretán terrazzo rendszer,
mely ellenáll a hősokknak, vegyszereknek
és a nagy forgalomnak is. A hozzáadott
Polygiene® adalékanyaggal a Mondéco TZ
a legmagasabb fokú antibakteriális
védelmet biztosítja.

Peran STB
A Peran STB egy nagy teherbírású,
hézagmentes bevonat, mely színes
kvarckavics és epoxigyanta keverékéből
áll. Matt, csúszásmentes felületével, a
Peran STB kiváló karc és kopásállóságot
nyújt, valamint az élelmiszeripar számos
területén megállja a helyét.

megoldások
Közepes teherbírású
Flowfresh MF / SL
A Flowfresh MF / SL közepes teherbírású,
önkiegyenlítő poliuretánhabarcs padlók,
melyeket elsősorban kis és közepes for
galmú tárolóhelyiségekbe és száraz terme
lési övezetekbe ajánlunk. A hozzáadott
Polygiene® adalékanyaggal a
Flowfresh MF / SL a legmagasabb fokú
antibakteriális védelmet biztosítják.

Peran / Flowfresh WW
A Peran WW egy higiénikus vizesbázisú
színes fedőbevonat, falakra és
plafonfelületekre, melyet élelmiszer
előállító helyiségekbe, konyhákba és
raktárakba ajánlunk. Az ezüstion alapú
Polygiene® adalékanyaggal a Flowfresh
WW antibakteriális védelmet is nyújt.

Flowcoat SF41
A Flowcoat SF41 egy erős, oldószer
mentes epoxi bevonat, nagy forgalmú
helyekre. Széles színválasztékkal
és akár csúszásmentes felülettel is
elérhető. Ideális tároló helyiségekbe,
raktárakba és csomagolóhelyiségekbe.

Flowshield Quartz
A Flowshield Quartz egy hézagmentes,
önkiegyenlítő epoxi bevonat, ami a
kvarcadaléknak köszönhetően látványos
felülettel rendelkezik. Könnyen tisztán és
karbantartható, a környezetre nem
ártalmas, valamint megfelelő védelmet
nyújt a száraz termelési övezetek számára.
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SPECIÁLIS —
padló tulajdonságok
Számos különböző tényező befolyásolja az
élelmiszeripari üzemek teljesítményét,
melyek hiánya negatív hatással lehet az
előállított termékekre.

A Flowcrete padlórendszerei a következő
tulajdonságokat nyújtják  ezzel segítve a
termelékenységet, alulról felfelé.

Higiénikus

A higiénia és a tisztaság az egyik legfontosabb szempont a
termelő és csomagoló helyiségekben. A Flowcrete hézagmentes
padló és falbevonataival nincs szükség fugákra, melyek a
baktériumok és szennyeződések melegágyai. Poliuretán
bevonataink ezüstionon alapuló adalékanyagot tartalmaznak,
mely elpusztítja a felületre kerülő baktériumokat.
● Flowfresh MF / SL
● Mondéco TZ

Csúszásmentes

A csúszásmentes padlók megakadályozzák a nedves
környezetben gyakran előforduló baleseteket. A Flowcrete
kínálatában számos erősen textúrált felületű padlórendszer
található, melyekkel pontosan beállítható a kívánt mértékű
rücskösség és lejtés, így a padlóra kerülő folyadékok biztosan a
lefolyóba jutnak.
● Flowfresh HF / RT
● Flowfast Quartz

Hőálló

Az élelmiszeripari helyiségek hőmérséklete az intenzív melegtől
az extrém hidegig terjed. A Flowcrete kifejezetten az
élelmiszeripar számára fejlesztett rendszerei
fagyasztóhelyiségekben és konyhákban egyaránt megfelelő
védelmet nyújtanak, ellenállóságuknak és vastagságuknak
köszönhetően pedig elviselik a forró vizes tisztítást is.
● Flowfresh HF / RT
● Mondéco TZ
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Vegyszerálló

Az élelmiszerüzemek padlói a gyártás és a tisztítás során
egyaránt ki vannak téve agresszív oldószereknek, savaknak és
egyéb vegyszereknek. A Flowcrete padlórendszerei kiváló
védelmet és tartósságot biztosítanak az élelmiszerüzletekben
előforduló veszélyes anyagok széles spektrumával szemben.
● Flowshield Quartz
● Peran STB

Gyorsan kivitelezhető

Legyen szó zöldmezős beruházásról vagy felújítási munkákról, a
kieső idő mindig negatív hatással van a termelékenysége. A
Flowcrete különösen nagy hangsúlyt fektet a rendszerek gyors
kötésére, hogy akár egy éjszaka alatt és már mattnedves betonra
is kivitelezhetőek legyenek. Különleges metilakrilát rendszereink
már két órával a kivitelezés után használatba vehetők, ezzel
minimálisra csökkentve a termelésből kieső időt.
● Flowfast Quartz
● Flowfast Terrosso

Antisztatikus

Az élelmiszeripari területek tisztítása során használt agresszív
vegyszereket biztonságos helyen kell tárolni, távol bármilyen
feltöltődési forrástól, amely esetleg tüzet vagy robbanást okozhat.
A Flowcrete antisztatikus padlórendszerei összegyűjtik és
elvezetik az elektrosztatikus feltöltést, valamint megfelelő
korrózióvédelmet is nyújtanak a padló felületén.
● Flowfresh ESD MF
● Peran ESD STB
Több mint 500m2 speciális
Flowcrete bevonat került
kivitelezésre a KP Nuts
angliai gyártóüzemében. A KP Nuts márka
tulajdonosa
a
United
Biscuits
csoport,
elsősorban a KP Snacks termékeikről ismertek,
Anglia egyik vezető mogyoró, burgonyaszirom,
chips és egyéb snack termékek előállítói.
KN Nuts, Anglia

Az üzem felújítása során a Flowcrete higiénikus
poliuretán gyanta rendszerét, a Flowfresh SRt

választották. Hézagmentes és antibakteriális
felületével a Flowfresh rendszerek kiküszöbölik
a csempével burkolt padlóknál meglévő fugákat,
ezzel megakadályozva a szennyeződések és
baktériumok felgyülemlését.
A Flowfresh rendszer kivitelezése előtt
felhordása kerül a Flowcrete nedvességzáró
membránja is, ezzel biztosítva a padló hosszú
távú problémamentes használatát.
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FÓKUSZBAN —
a Floorzone
Szakmai betekintés az
élelmiszeripari padlórendszerek világába.

Az élelmiszeripari területek szennyeződések
és melléktermékek széles körének vannak
kitéve. Olaj, vér, zsír, cukoroldatok és
természetes savak mind előfordulhatnak,
melyek a zöldövezetből kikerülve a
baktériumok kontrollálhatatlan szaporodását
eredményezhetik.
A gyártott termékek és szolgáltatások
természete miatt a hatóságok rendkívül
alaposan ellenőrzik az élelmiszeripari
üzemek higiéniai és tisztasági állapotát. A
célnak megfelelő, a minőségi és a higiéniai
előírásokat
is
teljesítő
felszerelés
kiválasztása nem egyszerű  különösen igaz
ez a padlókra és a falakra , hiszen ezek
nagyon
fontos
részét
képezik
a
baktériumokkal és vírusokkal szembeni
védelemnek.

A KÖRNYEZET —
védelme
A Flowcrete csoport
elkötelezett híve a
fenntartható fejlődés
nek
működése
minden területén, a
termelés
során
felelősséget vállalva
Földünk
energia
forrásaiért is.
A Flowcrete termékei
fejlesztése és gyártása során végig eleget
tesz az ISO 14001 szigorú környezetvédelmi
előírásainak, valamint nagymértékű LEED®
(Amerikai
Zöld
Építészet
Tanácsa)
pontkedvezmények
kaphatók
Flowcrete
termékek használatával.
Floorzone programunkat a fenntarthatóságot
szem előtt tartva fejlesztettük ki, így nyújtva
környezetvédelmi előnyöket.

A Flowcrete feladatra szabott epoxi,
poliuretán,
akril
és
metilmetilakrilát
műgyanta rendszerek széles választékát
kínálja, melyek használata védelmet nyújt a
szennyeződésekkel szemben.
A Floorzone csomag lényege, hogy
ügyfeleink számára olyan termékek széles
választéka áll rendelkezésre, melyek az
adott feladatban magas teljesítményt és
tartósságot nyújtanak, eközben pedig
esztétikus megjelenésűek és könnyen
kivitelezhetők.
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További információkért
keresse fel honlapunkat:
www.flowcrete.com
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Ha fontos a gyorsaság,
FLOWFAST –
a Flowfastnál nehéz
Kész padlók 2 óra alatt jobbat találni.
A Flowcrete leggyorsabb
Széles
szín
és
felületválasztékának
köszönhetően a Flowfast tökéletes választás
megoldása már két órával
a kereskedelmi területekre.
a kivitelezés befejezése
Pozitív tulajdonságait a világ számos pontján
után használatba vehető,
repülő tereken, bevásárló központokban,
ezáltal egyszerre kínál
vasúti és metro állomásokon, valamint
stadionokban bizonyította már.
magas fokú sebességet
Kiváló vegyszer és kopásállóságának,
és esztétikumot.
valamint
csúszásmentességének
köszönhetően a Flowfast az ipari területeken
is megállja a helyét, ahol hézagmentes,
valamint
strapabíró
felületének
köszönhetően higiénikus és tartós megoldást
nyújt.
Ezek a tulajdonságok teszik a Flowfastot az
első számú megoldássá, ha egy tartós és
esztétikus padlóra van szükség minél
gyorsabban.

A FLOWFAST ELŐNYEI

GYORS  A Flowfast rendszerek a kivitelezés
után már két órával használatba vehetők, így
akár nulla fok alatti hőmérsékleten is egy
éjszaka alatt elkészülhetnek.
KREATÍV  Színes kvarc és chip adalékok
nagy választékával, valamint akár egyéni
dizájnok összeállításának lehetőségével, a
Flowfast rendszerek mindig exkluzivitást
sugároznak.
HIGIÉNIKUS  A Flowfast rendszerek
hézagmentes felülete nem csak könnyen
tisztítható, hanem meg is akadályozza a
kosz és baktériumok megtelepedését.
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BIZTONSÁGOS  A Flowfast rendszerek
szabályozható rücskösségű csúszásmentes
felülete megakadályozza a balesetek
előfordulását.
TARTÓS  Kiváló karc, kopás és
ütésállóságuknak köszönhetően a Flowfast
rendszerek elviselik a munkaterületek nagy
forgalmát is.
ELLENÁLLÓ  A Flowfast rendszerek
védelmet nyújtanak számos szerves és
szervetlen vegyszer ellen, mint pl: alkálik,
savak, olajok, só és egyéb agresszív
vegyületek.
KÖLTSÉGHATÉKONY  Gyors kötésüknek
és strapabíróságuknak köszönhetően a
Flowfast rendszerek minimálisra csökkentik
a termelésből kieső időt és a később
felmerülő költségeket.

K E R E S K E D E L MI T E R Ü L E T E K

IPARI FELHASZNÁLÁS

A Flowfastal
hívogatóvá és
látványossá
teszi a
kereskedelmi
területeket 
mindezt rend
kívül gyorsan. A bevásárlóközpontoktól a
szupermarketeken át a reptéri terminálokig,
a kereskedelmi területek mind le akarják
nyűgözni látogatóikat. A Flowfastal készült
padlók beszédtémák lesznek a vásárlók
körében, valamint egyszerre kínálnak
látványos megjelenést és magas minőséget.

A Flowfast padlók
segítségével
produktívabbá teheti
üzemeit, miközben
minimalizálja a
termelésből kieső
időt. A gyógyszer
előállítástól az autógyártáson át egészen az
élelmiszeriparig, minden termelési övezetnek
magas elvárásoknak kell megfelelnie. A
Flowfast rendszerek úgy lettek kifejlesztve,
hogy niem csak elviselik az ipari
környezetben található terhelést, hanem
növelik a termelékenységet és segítik a
higiénia fenntartását is.

Színek és stílusok szinte végtelen
variációjával a Flowfast padlók tökéletesen
beilleszthetők a céges arculatba, vagy
egyéni dizájnok elkészítésével a beltéri
dizájn egységes részévé tehetőek.
Ezen kívül a Flowfast padlók kiváló folt és
rozsda ellenállással rendelkeznek, valamint
hosszú távon is jól bírják fizikai terhelést.

A Flowfast rendszerek kiváló vegyszer,
rozsda és kopásállósággal rendelkeznek, így
könnyedén ellenállnak a termelési övezetek
nagy igénybevételének, ezen kívül
csúszásmentes felületüknek köszönhetően
biztonságosak is.

A kívánalmaknak megfelelően beállítható
profil tökéletes csúszásmentességet
eredményez, garantálva a padló biztonságos
használatát nagy forgalmú helyeken is.

A Flowfast rendszerek további előnye, hogy
hézagmentes felületük a legmagasabb
higiéniai elvárásoknak is megfelel. A fugák
teljes hiánya meggátolja a baktériumok
repedésekben és mélyedésekben történő
megtelepedését.

A Flowfast rendszerek rendkívül
változatos színekben érhetőek el
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Padlóbevonati rendszerek

parkolóházakhoz és mélygarázsokhoz
A parkolóházak és mélygarázsok különösen
komplex építményvédelmi feladatok. Alig
akad még egy olyan épületfajta, amely
méreteiben, alakjában és terheléseiben a
variációk olyan sokféleségét mutatná, mint a
parkolóházak és mélygarázsok. A skála a
társasházak egyszintes mélygarázsaitól az
óriási
repülőtéri
parkolókomplexumokig
terjed. Aligha van más épületfajta, amely
ekkora költségnyomás alatt állna.

A
múltban
mindenekelőtt
a
puszta
betonszerkezetet alkalmazták, a parkoló
szintek alapvetően nyitottak maradtak,
sokszor még az erős forgalomnak kitett
felületeket sem védték. Ma többnyire már az
új épületek tervezése során megtervezik az
építmény védelmét. A színkialakítás is
jelentős
szerepet
játszik
a
vevők
megnyerésében.

Megoldások alaplemezekre
Megbízható és tartós védelem

A
vasbeton
terhelése
a
parkolóházakban különösen nagy.

► Nem mindig szükséges a repedésáthidalás
A parkolóházakban és mélygarázsokban nem minden
útfelület és parkolóhely fekszik nagy fesztávolságú
vagy kinyúló emeleti födémen, ahol a terhelés vagy a
hőmérsékletváltozások által okozott mozgások
repedéseket okozhatnak.
Ilyen terheléseknek például a mélygarázsok
alaplemezei nincsenek kitéve. Itt más problémákat
kell megoldani. A legfontosabb feladat az aljzat
védelme. A bevonatnak megbízhatóan és tartósan
meg kell akadályoznia a víz és az esetleg benne
oldott olvasztósó behatolását a vasbeton aljzatba.
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● a járművekről víz, télen pedig
olvasztósó is a felületekre kerül
● a kipufogógázok miatt erősen
megnő a CO2 koncentráció
● a járművek rezgéseket keltenek,
melyek
következményeként
hajszálrepedések keletkeznek
●
a káros anyagok könnyen
behatolnak a szerkezetbe, így
lényegesen gyorsabban károsítják a
betonacélt és a betont.

Ugyanilyen fontos az aljzat hiányzó vagy
hiányos vízszigetelése miatt felszívódó
nedvesség problémájának megbízható
megoldása. Ki kell küszöbölni a bevonat
leválásának veszélyét.
Az
általunk
padlóbevonati
megoldásokat
felületekre.

kínált
parkolóház
rendszerek optimális
kínálnak
az
ilyen

Követelmények
● Nincs repedésáthidalási követelmény
● Nincs nagy hőmérsékletingadozás
● Fennáll a hátulról jövő nedvesedés veszélye
Tulajdonságok
● Kis diffúziós ellenállású, merev, színes bevonat
● Oldószermentes, vízzel hígítható
● Kis diffúziós ellenállású, merev, színes
felületvédelmi rendszer
● Merev, színes bevonat, hátulról jövő nedvesedés
elleni minősítéssel

Megoldások gyalogos

közlekedésre

Ellenállóak, tájékoztatnak, útbaigazítanak

► Gyalogjárdák, lépcsők és ellátó helyiségek

Követelmények
● Nincs repedés
áthidalási követelmény
● Nincs nagy
hőmérséklet
ingadozás
● Csekély mechanikai

terhelés
Tulajdonságok
● Kis diffúziós
ellenállású, merev,
színes bevonat
● Oldószermentes,
vízzel hígítható

A parkolóházban nem csak az út felületek igényelnek különleges
védelmet,a
járófelületeknek
bírniuk
kell
a
nagy
gyalogosforgalmat is. A víz és az olvasztósó ide is bejut, és a
CO2 tartalom ezen e területen is a beton gyorsabb károsodását
okozza.
További feladat a gyalogosközlekedés vonalának színes
megjelölése és a gyalogosok útbaigazítása. A MUREPOX Kft
által kínált parkolóházi padlóbevonatok erre a célra számos
strapabíró és minimális költségű megoldást kínálnak, tág teret
engedve a különféle műszaki lehetőségeknek.
Mindemellett a rendszerek természetesen ellenállnak a
parkolóházakban
szokás
szerint
előforduló
összes
tisztítószernek és vegyszernek, így például az olvasztósónak, a
fékfolyadékoknak, motor és kenőolajoknak.

Megoldások közbenső

szintekre

Repedések biztonságos áthidalása

Repedésáthidaló, gépjárműközlekedésre alkalmas felületvédő
bevonatok készítése mindenütt szükséges, ahol fennáll a
repedésképződés veszélye, vagy a meglévő repedések a
hőmérséklet és a terhelésingadozás hatására határozott
repedéstágulást mutatnak. Ez különösen a közbenső szinteken
gyakori.
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Gazdaságos megoldás
A közbenső szinten merev OS 8 rendszerrel készített
felületvédelem is rendelkezik néhány előnnyel. Így
különösen a teherautók
okozta nagy súrló és
nyíróerő esetén tűnik ki
terhelhetőségével
egy
ilyen
bevonatrendszer,
például kanyarokban vagy
a rámpákra történő fel és
lehajtásnál.

Követelmények
● Oldalról zárt vagy
nyitott garázs
● Van repedés
áthidalási követelmény
● Hőmérsékletingadozás
● Nagy súrló és
nyíróerők esetén is
terhelhető

Tulajdonságok

Kiegészítő repedéskezeléssel kombinálva könnyen
kivitelezhető, gazdaságos karbantartást biztosít.

● Fokozott mértékű
repedésáthidalás
● Rugalmas egyrétegű bevonat

Megoldások nyitott,

fedetlen szintekre

Időjárás és gumiabroncsállóság

Követelmények

► a szabadban
Mint a közbenső szinteken, a nyitott, fedetlen szinteken
is fennáll a repedésképződés veszélye, vagy a meglévő
repedések a hőmérséklet és terhelésingadozás
hatására határozott repedéstágulást mutatnak.
Ezért ezeken a szinteken is szükség van
repedésáthidaló,
járműközlekedésre
alkalmas,
felületvédő bevonatokra.
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● Oldalról zárt vagy
nyitott garázs
● Van repedés
áthidalási követelmény
● Jelentős hőmérsékletingadozás
vagy fagy lehetséges
● Erős csúszásgátlási
követelmény
Tulajdonságok
● Fokozott mértékű
repedésáthidalás
● Rugalmas, kétrégetű bevonat

Dekoratív
műgyanta
padlórendszerek

Bemutatjuk a
Rustik kőszőnyeg
termékcsaládot.

Habár a műgyanta burkolatoknak elsősorban
az ipari felhasználásuk ismert, rendkívül
látványos és dekoratív padlók is készíthetők
ezzel a technológiával.

A Rustik rendszerek egyedi és fényűző
alternatívát nyújtanak a szokványos
beltéri
burkolatokkal
szemben,
becsempészve egy kis természetes
szépséget a négy fal közé. Natúr és
festett
színek
nagy
választékával,
bármilyen kereskedelmi terület stílusához
hozzáigazíthatóak, legyen szó butikokról,
bárokról,
autószalonokról,
vagy
recepciókról.
Rücskös  csúszásmentes felülete,
tökéletes megoldást nyújt azokra a
helyekre ahol a látvány, tartósság és a
biztonság elsődleges, ezen kívül jó kopás
és
ütésállóságának
köszönhetően
tökéletesen ellenáll a kereskedelmi
területek
gyalogos
és
kerekes
forgalmának.
A Rustik rendszerek további előnye, hogy
függőleges felületekre is felhordható,
illetve
fémprofilok
felhasználásával
bármilyen formájú és mintájú dizájn
kialakítható vele.
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Műgyanta Terrazzo
burkolatok

A Flowcrete által gyártott
Mondeco termékcsalád a
kereskedelmi
műgyanta
padlórendszerek csúcsát
képviseli.
A Terrazzo padlórendszerek az ókori Rómáig
nyúlnak vissza, ahol esztétikus kinézetük és
időtállóságuk miatt előszeretettel alkalmazták
őket. Napjainkban már megoldható, hogy a
merev, cementes kötőanyagok helyett jóval
rugalmasabb megoldásokat, pl. műgyantát
alkalmazzunk
terrazzo
rendszerek
készítésekor.
A Mondeco termékcsalád egyedülálló módon
kínál szemet gyönyörködtető variációkat erre
az
évezredekre
visszanyúló
padozati
megoldásra.
A
műgyanták
hatalmas
színválasztékát ötvözve a különböző üveg,
kovakő, gránit vagy akár kagyló darabkákkal,
gyakorlatilag végtelen számú kombináció
hozható létre, mely garantáltan felhívja magára
a figyelmet.

A Mondeco termékcsalád gyémántcsiszolt
és polírozott felülete nem csak exkluzív és
attraktív
megjelenést
nyújt,
hanem
rendkívül tartós is. Nagy fizikai és vegyi
terhelésnek is ellenáll, és ha szükséges,
csúszásmentes kivitelben is elkészíthető.
Felülete könnyen tisztántartható és hosszú
éveken át képes elviselni a nagy
forgalomnak kitett területek terhelését is. A
rendszer rugalmasságának köszönhetően
bármilyen forma, séma, színvariáció kialakítható a
felületen,
ezáltal
minden
helyiség
stílusához
hozzáigazítható.

A Mondeco termékcsalád a
tervezők valóra vált álma!
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A korábbiakban bemutatott
Rustik és Mondeco termékcsaládok mellett, léteznek
egyéb, szintén kereskedelmi
területekre tervezett
dekoratív műgyanta
rendszerek :
A Peran termékcsalád
Peran Comfort
Kifejezetten
többszintes
irodaházakba,
butikokba szánt padlórendszer, mely rendkívül
puha és rugalmas, ezáltal kényelmes
közlekedési élményt nyújt. Puhaságának
köszönhetően nagyon jól ellenáll a

karcolódásnak és lépéshanggátló funkcióval
is rendelkezik, ezáltal meggátolja, hogy a
felsőbb
szintek
forgalmának
zaja
lehallatsszon. A
rendszer
elkészíthető
egyszínű vagy akár többszínű, csíkos, foltos
variációkban is.

Peran SL Fruity
Kifejezetten többszintes irodaházakba, butikokba
szánt padlórendszer, mely rendkívül puha és
rugalmas, ezáltal kényelmes közlekedési élményt
nyújt. Puhaságának köszönhetően nagyon jól
ellenáll a karcolódásnak és lépéshanggátló

funkcióval
is
rendelkezik,
ezáltal
meggátolja, hogy a felsőbb szintek
forgalmának
zaja
lehallatsszon. A
rendszer elkészíthető egyszínű vagy akár
többszínű, csíkos, foltos variációkban is.
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Peran Naturewalk
Poliuretán
műgyanta
és
természetes
kvarckavicsok keverékéből álló, UV stabil
rendszer kültéri járdákra, játszóterekre,
garázsbeállókra.

Hézagmentes felületének köszönhetően a
Naturewalk rendszerek teljes leázás és
szivárgás elleni védelmet nyújtanak, ezen
kívül az UV álló kötőgyantának köszönhetően
egyáltalán nem hajlamosak a sárgulásra.

Peran Floor Flakes
Chipszórt epoxi bevonat, mely színek és minták
hatalmas választékát nyújtja. Személyre szabható
a különböző chipek mérete, színe és a
színárnyalatok száma is.
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A Wunderlich
pincészet

A különböző ipari és kereskedelmi
padlórendszer típusok bemutatása
után néhány konkrét példával
szeretnénk szemléltetni, hogyan
segíti a megfelelően kiválasztott
bevonat egy cég működését.

Villány egyik vezető borászataként a
Wunderlich Pincészet a MUREPOX
Kftt bízta meg második gyártó
épületének padozat készítési munkáival. E téren szerzett jelentős tapasztalatainknak
köszönhetően a legmegfelelőbb padlórendszer került kiválasztásra.
Borászatokban különösen fontos, hogy a padló
hézagmentes felületű legyen és erős vegyi
ellenállósággal
rendelkezzen.
Hordók
leeresztésekor
előfordulhatnak
kifolyások,
lecsöpögések,
melyek
azért
különösen
problémásak, mert a forrásban lévő bor
agresszívebb, mint az akkumulátorsav. Ezen
szempontok alapján egy erősen vegyszerálló
poliuretán bevonat került felhordásra az üzemben
– összesen 2.000 m2 felületen, mely magában
foglalta a présteret, tartályteret, palackozót,
hordós érlelőt és a kiszolgáló helyiségeket is.
A padlót „narancsos” felülettel készítettük el, ami
kellő csúszásmentességet biztosít, ugyanakkor
könnyen tisztántartható. A gyanta dekorchippel
lett megszórva, hogy megfelelő esztétikai élményt
is nyújtson.
Az
országban
a
legtöbb
élelmiszeripari
referenciával rendelkezve, a MUREPOX Kft. által
kivitelezett burkolatok már eddig több mint 25
borászat padozati problémájára jelentettek tartós,
megbízható és költséghatékony megoldást.
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Komplett
padozatkészítés az
Urbán és Urbánnál
Magas
minőségű
termékek gyártásához magas minőségű műszaki háttérre
van szükség, ezért
választotta
az
Urbán és Urbán Kft
– Magyarország
vezető puszedli és
nápolyi gyártója –
a MUREPOX Kft-t
üzemeinek komplett
padlóburkolására.

Szemben a hagyományos
bevonatokkal, a Flowfresh
padlók
hosszú
élettartammal
rendelkeznek,
megfelelő
karbantartás esetén akár
10-15 éven át használhatók
javítás nélkül.
További nagy előnyük, hogy
a
világon
egyedülálló
módon,
teljes
keresztmetszetben
antibakteriális
védelmet
nyújtanak a padló felületére
kerülő
baktériumokkal,
vírusokkal, gombákkal stb
szemben.
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Az együttműködés még 2009ben kezdődött, amikor
zöldmezős beruházás keretein belül, a Dunakeszin
épülő gyárépület több mint 3.500 m2es teljes
padlóburkolatának kivitelezését a MUREPOX Kft
végezte.
A raktár és kiszolgáló helyiségek egyszerűbb epoxi és
poliuretán bevonatokat kaptak, míg a gyártó helyiségek
négykomponensű Flowfresh padlórendszerrel lettek
ellátva. Ez a 9 mm vastag poliuretánhabarcs burkolat
egyrészről biztosítja a megfelelő mechanikai és vegyi
védelmet, másrészt 120 °Cig terjedő terhelhetőségének
köszönhetően ellenáll a sütőgépek okozta hősokknak is.

Az elkészített padlók olyan jól beváltak, hogy 2014ben
mikor az Urbán és Urbán Kft, termelőkapacitásának
növelése érdekében új gyártócsarnokokat vásárolt
Rétságon, ismét cégünket bízta meg a padozati munkák
készítésével. A gyártócsarnok meglévő, régi műgyanta
bevonatát felújítottuk és új rétegekkel láttuk el több mint
4.200 m2en, ezzel biztosítva a gondtalan használatot
és időtállóságot.
Az Urbán és Urbán Kftnél megvalósult padlóink is jól
mutatják, hogy megéri befektetni minőségi, strapabíró,
kifejezetten az adott területre szabott padlórendszerbe,
ez ugyanis hosszú távon biztosan megtérül. A nem
megfelelően kiválasztott padló súlyos problémákat
okozhat, a termelés leállításából származó anyagi károk
pedig sokszorosan meghaladják egy minőségi
padlórendszer felárát.

MUREPOX Műgyanta
Technológia Kft.
1043 Budapest, Csányi László u. 34.
Mobil: 30/9563712  Tel:27/899093

Web:

www.murepox.hu

Email: info@murepox.hu
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